
 

 

 

 

Warszawa, 18 stycznia 2021 r. 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE – KOMUNIKAT NR 1 

 

1. Termin zawodów: 5 lutego 2021 r. 

2. Miejsce zawodów: Zawoja, Mosorny Groń 

3. Termin zgłoszeń:  2 lutego 2021 r. 

4. System zgłoszeń: Klub Uczelniany AZS dokonuje zgłoszenia zawodników/czek 

poprzez Elektroniczny system zgłoszeń E-madzia. 

5. AMWiM w narciarstwie alpejskim zostaną rozegrane w ramach IV eliminacji AZS Winter Cup. 

6. Program zawodów: 

Czwartek 4.02.2021 r. 19.30 – 20.45 Weryfikacja 

 21.00 – 21.30 Odprawa techniczna (losowanie)* 

*tylko dla kierowników ekip 

 

Piątek 5.02.2021 r. 8.30 – 8.55 Oglądanie trasy 

 9.00 – 11.00 Slalom gigant 

 12.00 – 14.00 Slalom 

ok. 30 min. po zakończeniu zawodów Ceremonia wręczenia nagród 

7. Weryfikacja:  

Podczas weryfikacji kierownik ekipy musi przedstawić następujące dokumenty: 

 Drużynowe zgłoszenie ostateczne z Systemu e-madzia podpisane przez Prezesa KU AZS, 

 Certyfikat Przynależności Akademickiej – każdego ze zgłoszonych zawodników (oryginał lub skan  

z oryginalnym podpisem zawodnika), 

 każdy ze zgłoszonych zawodników obowiązkowo musi posiadać legitymację AZS lub ISIC-AZS  

w systemie https://azs.sorga.pl/, 

 Oświadczenie COVID – dostępne na:  

https://wintercup.pl/wp-content/uploads/2020/12/2021_wintercup_covid_oswiadczenie.pdf  

 zgodę rodzica / prawnego opiekuna zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu ogólnego AMP 

(dostępnego na stronie www.ampy.pl) – w przypadku osób niepełnoletnich 

 

8. W związku z aktualnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi współzawodnictwa sportowego 

każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktualnej licencji PZN – więcej informacji znajduje 

się na www.wintercup.pl   

9. Opłata za udział w zawodach wynosi 130 PLN od osoby – płatne gotówką w biurze zawodów do godz. 

20.45 w dniu 5 lutego 2021 r. (dotyczy osób zgłoszonych w terminie). Istnieje możliwość wpłaty 

przelewem (nr konta poniżej) tytułem: udział w AZS Winter Cup / Imię i Nazwisko / Uczelnia. Wpłata 

przelewem musi dotrzeć na konto AZS Warszawa do 4.02.2021 r. 
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Uwaga! W przypadku płatności przelewem, wystawienie FV jest możliwe jedynie, gdy wpłacającym jest 

klub / uczelnia / OŚ AZS. Szczegółowa informacja o zasadach wystawiania faktur przez AZS Warszawa 

znajduje się stronie:  

https://wintercup.pl/wp-content/uploads/2020/12/2021_wintercup_faktury.pdf  

10. Osoby, które nie potwierdzą swojego udziału wpłatą w godzinach pracy biura zawodów nie zostaną 

dopuszczone do zawodów. 
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